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Of je nu een vrouw bent met of zonder verblijfsstatuut in België, allochtoon of autochtoon, sommige zorgen worden gedeeld, want
bepaalde grenzen kennen geen kleur, taal of
achtergrond. Ook al hebben ze vaak een voorgeschiedenis, ze staan meestal niet op papier.
Ze zijn ook zelden zichtbaar, en als ze dat
worden, dan stoppen we die liefst onmiddellijk weg. Achter laagjes kledij, muren, stilte of
een warme glimlach. Want wat als iemand het
ziet of te weten komt? Sterk zijn. Verdraagzaam zijn. Slikken. Je grenzen verleggen. Of
niet?
Dit beeldessay is een selectie uit een fotoreeks gemaakt binnen een klein participatief project rond preventie van seksueel en
gendergerelateerd geweld (SGG) tegen vrouwen met of zonder verblijfsstatuut in België.
Acht sleutelvrouwen met verschillende verblijfsstatuten en geweldservaring speelden
sinds de start van het project een actieve en
belangrijke rol. Na een korte opleiding, bouw-

den ze aan een intercultureel netwerk van
vrouwen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met SGG in aanraking kwamen en dit geweld
wilden tegengaan. Ze brachten de ervaringen
van vrouwen in dit netwerk in woord, maar
ook in beeld. Ervaringen van geweld, ervaringen van drempels en leemtes in preventie en
hulpverlening. In verschillende ronde tafels
kozen we samen de meest sprekende foto’s
en de weinig verhullende passages uit de verhalen van de deelnemende vrouwen.
“En het resultaat mag gezien worden. Zeg
nu zelf. Dit is toch stof voor discussie!” Dat
zeiden ze. Dus maakten we samen een fotoboek, een wetenschappelijk rapport, een
tentoonstelling en organiseerden we een Café
Dialoog. Want Verborgen zorgen wil op verschillende manieren tonen wat SGG is en kan
zijn. En hoe de Verborgen zorgen-vrouwen
vinden dat dit voorkomen kan worden. Zonder drempels. In beeld en woord. Want soms
zegt het ene het beter dan het andere.

